
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 52.251.5ב  “טבת  תשע ‘ יום חמישי י   464גליון  

4: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"  0 - 5 9 0 9 4 9 9  a_barouc@zahav.net.il  

 מזנון נופשית
פיצה משפחתית 

 .₪ 68רק  
 לפרטים והזמנות

 40-0125384 

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-<868559 

 אלונים חוצות

487-64447;9 

 נפרדים מאחותנו המיתולוגית
, חומי ונילי, משפחת קשת”:  מפורום נופית באינטרנט נתקבלה בתחילת השבוע ההודעה הבאה

אנחנו . ששירתה אותה בנאמנות מעל שני עשורים בישוב ומחוצה לו, מבקשת להודות לאחות אריאלה
 .  “בריאות והנאה מרובה בעיסוקיה בפנסיה, מאחלים לאריאלה אריכות חיים

לרוב נזקקנו לשירותיה בזמן שלא היינו . אריאלה שירתה רבים מאיתנו בנאמנות במשך שנים רבות
וטיפול ותמיכה במצבים קריטיים , אני בטוח שאריאלה ראויה לתודה על מעשים גדולים. במיטבנו

 .התפקיד הזה פשוט מזמן את המצבים האלה(. ולפעמים אף מחוץ למסגרת זו)במסגרת תפקידה 
אחרי שעברת מהצריף לארמון את ”, כך אמרתי, “אריאלה”. השבוע נכנסתי למרפאה ופגשתי אותה

הגיע זמני ליהנות מהמשפחה , אני משאירה את הארמון לדור הצעיר, אריאלה חייכה“ ?עוזבת אותנו
 . ומכל מה שהעולם יכול להציע לי

 <<<בהמשך הגליון מילות פרידה לאריאלה מצוות מרפאת הכללית
 .אבי ברוך, מצטרף לברכות והאיחולים של משפחת קשת וצוות הכללית

 רונה רמון בהרצאה
  "כעוף החול" 
 "אישה חזקה ומדהימה"
 ..."מרגשת כל כך , הרצאה סוחפת"
 

 

המעבר , הסיפור שלה כאשת האסטרונאוט הישראלי הראשון ואם לארבעה

ההתמודדות עם , ב כמשפחה ייצוגית ושגרירה של מדינת ישראל"לארה

 2תהליך הצמיחה לאחר משבר והחיים עם אובדן, אובדן אישי בעין הציבור

 

באודיטוריום  04:04בשעה   51.5לינואר  1.ביום שלישי  ההרצאה תתקיים 

 . 04:44פתיחת דלתות בשעה , של המכללה האקדמית אורט בראודה

 !כניסה חופשית
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 דרושים/ות חונכים/ות המתגוררים בנופית 
לעבודה עם ילדים ונוער ביישוב. 

  048325456למעוניינים ניתן לפנות לפקס שמספרו: 
   לידי חלי פסו.helip@amalsiudit.co.ilאו למייל: 

 
 דרושים אנשי רפואה –כוננות ע"ר בנופית 

כלקח ממותה הטרגי של ענבר אפרת ז"ל וביוזמת משפחת אפרת, אנו 
מבקשים למסד בנופית כוננות עזרה ראשונה.. בכדי לעמוד במשימה זו, וגם 

לצורך עדכון צח"י )צוות חירום יישובי( - אנו מבקשים לאתר את כל 
התושבים, להם רקע רפואי: מגישי עזרה ראשונה, חובשים, אחיות, רופאים. 

 . keren.nofit@gmail.com,   9930001אנא העבירו פרטיכם לקרן 
 

 1200 – 0800הפסקת מים יום א' 
עקב החלפת מוני מים ע"י המועצה האזורית, תהיה הפסקת מים לסרוגין, 

. בנוסף ובמהלך כל 1200 – 0800, בין השעות 8.1בנופית הצעירה, ביום א' 
השבוע, ייתכנו הפסקות של דקות מספר, בכל בית בו מתבצעת החלפה. 

 
 שירותי הדואר בנופית

שירותי הדואר בנופית ניתנים על ידי דואר ישראל. עובדות הדואר מועסקות 
על ידי חברת הדואר ושעות הפתיחה הנן בהתאם לסטנדרט הקבוע לישובים 

המקבלים שירות במתכונת "דואר נע". מדרג שירותי הדואר, פועל באופן 
הבא: דואר נע - לישובים קטנים, במיקום גיאוגרפי תואם לקווי דואר נע. 

 לישובים קטנים/ בינוניים שאינם במיקום דואר נע. –         סוכנות דואר 
 לערים גדולות. – לישובים בינוניים/ גדולים, בית דואר –         סניף דואר 

 התקיימה סוכנות –בעבר, בישובים רבים, כולל ישובים קטנים )קיבוצים וכו'( 
דואר. בשני העשורים האחרונים, בוטלו כמעט כל הסוכנויות ומרבית 

 שעות –הישובים מקבלים את השירות, במתכונת "דואר נע". במתכונת זו 
 שעות בשבוע, תלוי בגודל הישוב 2-5הפתיחה לציבור הנן בהיקף של 

 שעות בשבוע(, 4ובהסכם עם עובדי הדואר. שעות הפתיחה הנוהגות בנופית )
 רחוקות מאוד מהנדרש עבור –תואמות את ההסכמים והסטנדרטים ועם זאת 

ישוב בגודל ובאפיון של נופית. 
(, פנינו לחברת דואר ישראל, בבקשה 9.09? לפני כשנתיים )מה עשינו עד כה

 חידשנו פנייתנו –לקיים בנופית סוכנות דואר. בקשתנו לא נענתה. בימים אלו 
 נקווה לטוב.  –)גם על רקע הרחבת הישוב הצפויה( 
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 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 04-9534484פקס /'טל

 משקפי ראיה ועדשות מגע

 מאיר טולידאנו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי ארנהלט

 מחירים מיוחדים 
 לתושבי נופית 

 

www.optivon.co.il  

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 

 קפה כרמי זית
 ...לא רק אוכל

 מפנקות ' ארוחות ברנץ
וסיפור בעקבות חסידים ושומרים 

 ! חינם –סביב השולחן 

 סיורים היסטוריים לקבוצות 
 , קבלות פנים, ימי גיבוש

 אירועים משפחתיים
 אכסניה לימי עיון וסדנאות

 בקתה בכרם-צימר
  ..ועוד...ימי הולדת

 14.00 – 9.00' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

0525671293 

 מתגתגתיתגתיתיתנתתת תית תית תנת ת

ש  מיתכ מ ית
  “ז

 י  ינת  ב  ת

 31.3.31בי נתשישית

 31:11שיהת

 בביגתהי מיןת

 ב  יגתטבי ן

 אבי ברוך -“ מידע”
  054-5313606נייד , 04-9535055 

info.meydalle.www 

http://www.meydalle.info
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
 

 פעילות נופשיבוקר מתקיימת באולם הספורט החדש 

 חדר ישיבות-

 שרה דהן 12.30יום ראשון שעה -2.01.12

 

 פגישה בנעלי בית –המוח   :שם ההרצאה

על מערכות היחסים שלנו עם אחד האיברים  

 .על פי תפיסת הקינסיולוגיה, המופלאים שלנו

 ההרצאה חווייתית ומלווה במצגת 

 

  כולל כיבוד קל₪  10כניסה להרצאות 
 להתראות צוות נופשיבוקר 

 מיצב -נקודת מגוז

 מקס אפשטיין
 י'ימגוצ -שיר מלר:אוצרת

 7.1.2012-  18.3.2012 

תערוכת יחיד מוזיאלית ראשונה של 
מקס אפשטיין  במוזיאון וילפריד 
ישראל לאמנות ולידיעת המזרח 

. 2012ינואר  7, תיפתח בשבת
תחומי -אפשטיין הוא יוצר רב

. הצילום והמיצב, בתחום הפיסול
בוגר התכנית ללימודי תואר שני 

באמנות באוניברסיטת חיפה ותואר 
ראשון בבצלאל במחלקה לפיסול 

 .ועיצוב קרמי
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  בבלעדיות קוטג דו משפחתי מפנק
 מיידי  2,200,000יחידה מניבה +

  חדרים מעוצב ומתוכנן  6בבלעדיות
 ₪   2,500,000בסטנדרט גבוה 

  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם טבעון
 ₪   500,000-ורמת ישי החל מ

 במחירים אטרקטיבים  מגרשים לבניה 

  קוטגים בטבעון בשכונות צעירות
  במחירים אטרקטיבים

 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם תושבי נופית , מומחי נדלן

 מכירת כל סוגי השטיחים
 -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

 . פרטיים, ים‘אפגניים בלוצ
 סי ופרקטים.וי.מכירה והתקנת פי

 מפעל לניקוי תיקון וחידוש 
 כל סוגי השטיחים

 ניקוי וטיפול אומנותי 
 בשטיחים פרסיים וסיניים

 דיל נשר -בין שיש אלוני לשופרסל , 32המסילה  ‘ רח 
, 40-1348113, 31382128 ‘טל

 340-1382124 ‘פקס



 6 

 



 7 

 

צוות מרפאת נופית מברך את אריאלה שפיגל  עם יציאתה לגמלאות ומודה 
לה על עשרות שנים  של עשייה ופעילות בריאותית למען תושבי היישוב 

 .בוגרים ופעוטים בסימן קידום בריאות ומעקב טיפת חלב
הצוות מקדם בברכה את האחות גילה אקריש המגיעה ממשגב ומאחל לה 

 .השתלבות מהירה והמון הצלחה
עם תחילת השנה החדשה וחילופי הצוות מצורף עדכון לשעות פעילות 

 :המרפאה

 
 

4431244: פקס  2207535: מרפאת נופית טל 

 :משרדשעות פעילות 

 07:30-16:00' ב' ימים א
 14:00-18:30,  07:30-12:00  -' יום ג
 אין פעילות משרד' יום ד
 18:00-20:00,  07:30-14:00' יום ה
 07:30-10:00'  יום ו

 :מעבדהשרותי 

 08:00-09:00 –' יום א
 07:00-08:00 –' יום ב
 07:00-08:00 –' יום ד

 אחותשעות פעילות 

 ,09:30-11:00   -' יום א
13:30-16:00 

 18:00-20:00 -'  יום ב
 15:30-18:30 –' יום ג
 18:00-20:00 –' יום ה
 08:00-10:00 –' יום ו

 טיפת חלבשעות פעילות 

 13:30-16:00 –' יום א
 17:00-17:30 –' יום ב
 14:15-15:30 –' יום ג
 08:00-10:00 -'  יום ד
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 ה"ב

 ?יפני גרמני או צרפתי: מולטיפוקל
מאופטיקה ברכס , B.Optom, האופטומטריסט איתי שלום

, מגע ומשקפיים-מומחה להתאמת עדשות, רכסים-בצומת חסידים
 .עונה על שאלות נפוצות מענף האופטומטריה

 

 ?מהי למעשה עדשת מולטיפוקל.1
כל , הנותנת פתרון אופטי אידיאלי, עדשת מולטיפוקל היא עדשה חכמה בעלת מספר מוקדי ראיה"

 . טווחי הראיה בעדשה אחת ובכך מורידה את הצורך במספר זוגות משקפיים למרחקי ראיה שונים
וביניהם ממוקם , אזור לקריאה, ובחלקה התחתון, האזור למרחק, העדשה בנויה כך שבחלקה העליון

 .האזור למרחק הביניים
 "המעברים בין האזורים השונים בעדשה הינם חלקים והדרגתיים ומאפשרים ראיה ברורה ונקייה

 ?מהם הסימנים שהגיע הזמן למולטיפוקל.2
מתחילים להרחיק את , מרגישים עייפות בעיניים, עובדים בסביבה משרדית, 40אם אתם מעל גיל "

. מחיר המוצרים בסופר קצת מטושטש, כ ברורות"הספרות בדיבורית הרכב כבר לא כ, הספר מהעיניים
על כך בדיוק נותנת לנו מענה עדשת . כל אלה ועוד מעידים על צורך בתיקון לטווחי ראיה שונים

 . המולטיפוקל
 ."אציין שבמקרים מסוימים עדשות מולטיפוקל מתאימות גם לילדים ובני נוער

 ?האם מולטיפוקל מתאים לכל אחד.3
מעטם בלבד לא התרגלו , לעומתם. בכל העולם רבבות מרכיבים משקפי מולטיפוקל בהצלחה רבה"

 .בדרך כלל עקב התאמה לא מוצלחת, לעדשה זו
 :לכן יש להקפיד על מספר גורמים להצלחה

 .המעניק אחריות לכל טעות או תקלה, על ידי אופטומטריסט מוסמך, הבדיקה צריכה להיות מדויקת. א
 .מרחק ואיזור הביניים, התאמה נכונה של המסגרת מבחינת גודל השטח המיועד לקריאה. ב
בעלת שדה ראיה רחב ומינימום , איכותית ומחברה ידועה: עדשת המולטיפוקל צריכה להיות. ג

 .הפרעות ועיוותים
 .יש לשים לב שניתנת לך תעודת המקור של העדשות
 .יש להגיע לביקורת ולהשתמש לפי ההוראות. נדרשת מהלקוח מוטיבציה לתקופת הסתגלות קצרה

 ?אז מה השתנה. כבר ניסיתי בעבר בחוסר הצלחה.4
המעברים בין המרחק לקריאה לא היו , בעבר עדשת המולטיפוקל היתה בעלת אזורי ראיה צרים מאד"

 . חלקים ולכן אחוז ההצלחה היה נמוך
יצרני העדשות השקיעו סכומי עתק בפיתוח עדשות , בזכות התפתחות התכנון הממוחשב, כיום

מעבר חלק בין המרחק לקריאה וקיימים , שבהן יש מינימום עיוותים והפרעות, מתקדמות ואיכותיות
 .לכן אחוזי ההצלחה גבוהים ביותר וניתנת אחריות מלאה על הסתגלות. אזורי ראיה נרחבים

 ?גרמני או צרפתי, יפני.5
 .ולא לפי ארץ המוצא, איכות עדשת המולטיפוקל נקבעת לפי היצרן ודגם העדשה"

 .קיימים מספר יצרנים מובילים של עדשות שונות באיכותן ובצורת הליטוש
וקשה להצביע באופן חד משמעי על , כל העדשות המובילות בחברות השונות דומות אחת לשניה

יש להקפיד לקחת את העדשה האיכותית . עדשה הנחשבת לטובה יותר באותה קטגוריה של עדשות
 .ביותר המתאפשרת מבחינה תקציבית

( קדמי)לעומת הליטוש החיצוני , של פני העדשה( אחורי)כיום מומלצות עדשות עם ליטוש פנימי 
 .למרות שישנן עדשות מדור ישן שנותנות תוצאות מצוינות. או שניהם ביחד, שהיה נפוץ עד היום

ואפילו במחירים של עדשות , לעיתים ניתן להשיג עדשות איכותיות ומתקדמות במבצעים מיוחדים
 .מדור ישן
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 באתר החדש של קונדיטוריה דובדבן

 עוגת יום הולדת עם תמונה מקורית
 תמונה מקורית מהמחשב שלכם: החומרים

  www.dvdvn.co.ilבאצבע אחת מקישים : אופן ההכנה
 רוקוקו, ריבת חלב: בוחרים עוגת בסיס ממבחר עוגות של הקונדיטוריה ,

 וניל או מוס, שוקולד
 מעלים את  התמונה מהמחשב לאתר החדש של קונדיטוריה דובדבן 
 משלימים , מוסיפים את התמונה והעוגה לסל הקניות באתר, באותה אצבע

 את הקנייה וממתינים לטלפון מהקונדיטוריה שהעוגה שלכם מוכנה

  054-5313606ניתן לקבל תמיכה טכנית לתפעול בטלפון . “מידע”י “מופעל ע  www.dvdvn.co.ilהאתר 

Www.Dvdvn.co.il 

 04-9531738: בקונדיטוריה‘ טל Www.Dvdvn.co.il:אתר 

 הקונדיטוריה פתוחה כל ימות השבוע. כיכר כפר זבידאת, קונדיטוריה דובדבן

חדש
 



 10 

 

 השפעת הרעש על השמיעה
התגברה , שהחלה באנגליה ואחר כך באירופה ובאמריקה, מאז המהפכה התעשייתית

בעקבותיהם גברה הצפיפות . לערי התעשייה, תנועת בני אדם מהכפרים חקלאיים
החוקרים טוענים שחדות השמיעה . גבר הרעש ברחובות ובמפעלי התעשייה, בערים

 101ב "ובקרב אוכלוסיית ארה, של תושבי הערים הגדולות והסואנות הולכת ופוחתת
 . נמנים עם כבדי שמיעה וחרשים

על ידי חוקרים  Science Dailyב  21. 12. 2011מחקר שהתפרסם בתאריך 
מצביע על אובדן חדות , מאוניברסיטת מישיגן ואוניברסיטת קליפורניה

או באמצעות , בעיקר בקרב שומעי מוזיקה רועשת באולמות סגורים, השמיעה
עלולים לאבד , הם טוענים שבני אדם החשופים לאורך זמן לרעש גבוה מכל סוג שהוא. אוזניות

חוקרים . כשברקע נשמעים קולות נוספים, גם שיחה קרובה, כך שאינם שומעים ברור, מאיכות שמיעתם
מחקר שבו הם טוענים שיש קשר בין רעש לנדודי שינה  2011מאוניברסיטת בן גוריון פרסמו בשנת 

שהוא )תלוי בעוצמת הרעש , הנזק הנגרם למערכת השמיעה(. טנטון)ולצלצול באוזניים , (אינסומניה)
 . ובאורך זמן החשיפה לצליליו, (קול לא רצוי

 ,(db)דציבלים  120שעוצמת המוזיקה מגיעה עד ל , מבדיקות שנערכו במועדונים שונים בארץ התגלה
מועדונים בהולנד , לשם השוואה. יש ירידה בחדות השמיעה, ולצעירים המבקרים בהם באופן קבוע

חוקרים בצרפת גילו שיש קשר בין  עוצמת המוזיקה . כפי שהחוק שם מחייב db 80אינם עוברים על 
 . כך גוברת צריכת האלכוהול, ככל שהעוצמה גוברת. לבין צריכת אלכוהול, במועדונים

בעבר בדקו החוקרים את ההשפעה שיש לעוצמת הרעש ממפעלי תעשייה ומתחבורה ציבורית על 
אך היום כולם תמימי דעים שעיקר הבעיה היא בעוצמת הרעש המלווה , איכות השמיעה של בני האדם

רשרוש  :(db)להלן דוגמאות של עוצמות קול הנמדדות בדציבלים . אותם בסביבתם גם בשעות הפנאי
דיבור ,  50שירת ציפורים ,  40בית שקט ,  20דיבור בלחש  ,db 15ל  10עלים ברוח הוא בעוצמה שבין 

עוצמת המוזיקה , 100רעם , 90מסור חשמלי ,  80תחבורה ציבורית ,  70שואב אבק , 60בשיחה רגילה 
שחשיפה לעוצמת , החוקרים טוענים.  דציבלים 140ומנוע סילון , 115פטיש אוויר , 110בהופעות רוק 

שחשיפה , מחקרים שונים מראים. עלולה לפגום באיכות השמיעה לתמיד, דציבלים ויותר 120רעש של 
, לעלייה בלחץ הדם, להפרעות שינה, לעצבנות, עלולה לגרום למתחים נפשיים, לרעשים מתמשכים

שהרעש הוא אחד הגורמים לבעיות בריאות , החוקרים טוענים. להגברת קצב פעימות הלב ולמחלות לב
 . בארצות המתפתחות

, קילוהרץ 20הרץ לבין  20חוש השמיעה של בני אדם מאפשר קליטת קולות בתחומי התדירויות שבין 
לדולפינים יש את חוש . אך בעלי חיים רבים שומעים יותר קולות בתדירויות גבוהות ונמוכות מאלו

 .   מזו של האדם 14ושמיעתם טובה פי , השמיעה הטוב ביותר בקרב בעלי החיים

, בתוך נוזל הנמצא בתעלות קשתיות - Cilia -בולטים חוטים עצביים , באוזן הפנימית של אדם
, עצב מרכזי זה. הנשלחים למוח באמצעות עצב השמיעה, והחוטים העצביים הופכים תנודות למסרים

 . אלף רצפטורים 25מעביר למוח מסרים רצופים מ 

על ידי ריפוי בעזרת גנים , עוסקים החוקרים בניסיונות להשיב חלק מהשמיעה לחרשים, לאחרונה
הקולטים גלי קול ומעבירים , מטרתם היא לגדל תאי עצב חוטיים באוזן הפנימית. בהנדסה גנטית

ומתרגם אותם למידע המאפשר זיהוי קולות , המוח מפענח את משמעות הדחפים. דחפים עצביים למוח
יותר חשוב לשמור על מערכת השמיעה בצורה , מאחר שהדרך לריפוי מסוג זה עוד רחוקה. וצלילים

 .                    מאשר לסמוך על מזור עתידי לתיקונה, תקינה

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 ויחי
 7:59.-8.:6.: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !ן   ש ל ך "י ו ע ץ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
1  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  5 5 - 5 5 5 3 7 7 7 

 מדעטק 
כרטיסים מוזלים 

אצל  במזכירות
 40-0004449קרן 

מורה מוסמך 

 לאנגלית 

 (שפת אם)
בעל תואר שני 
נותן שיעורים 
פרטיים בכל 
הרמות כולל 
הכנה לבגרות 
ולפסיכומטרי 
 .וקבוצות שיחה
485-;4;-:6:7  

 570גישה נוחה מגרש ' חד 7דו משפחתי ! למכירה
 ₪  2.100.000, מרפסת גדולה לנוף, ר"מ

בודד , הוותיקה' בנופית א !!בלעדי!! למכירה
 ₪  2.650.000' , חד 5, ר מגרש שטוח"מ 670 על 

 שאלות חשובות 
 ת עסק/לכל בעל

 

ה שהשיווק הוא /ה מבינ/האם את
משתנה חשוב ומרכזי לתוצאות 

 ?העסק שלך
ת להפסיק /ה מעוניינ/האם את

להשקיע בשיווק שלא מוכיח את 
 ?עצמו

ת להשקיע יותר /ה מעוניינ/האם את
בשיווק האינטרנטי שניתן למדוד את 

 ?יעילותו
מערכות לניהול תוכן  -מידע 

 באינטרנט 
 אבי ברוך -“ מידע”

  054-5313606: נייד 04-9535055:  ‘טל
www.meydalle.info 

 ת   / ה מטפל      / דרוש    
 עדיפות מתחום החינוך, ית/סטודנט

 ארבעה ימים בשבוע. חובה -ת רכב /בעל
השגחה והכנת שעורי בית  14:00-18:00שעות 

 .ס יסודי וגן חובה "לשני ילדים בגיל ביה
 054-20-30-501:לפנות לגלית טלפון

 דואר נופית
לא תהיה קבלת קהל  1.1.2012 -מה 

 .בימי שישי
קבלת קהל ביום חמישי בשעות 

  8.45  עד 7.45מ   הבוקר

 להשכרה
 יחידת דיור כניסה נפרדת  
 חדרי שינה ופינת ישיבה  2

 . שקט במיוחד, מעט מדרגות 
  0544-972452: 'לפנות לטל
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

052-6008871  

 בוגר הטכניון
סטודנט לתואר שני 

בעל ניסיון רב 
 בהוראת המדעים

, לילדים ונוער
 מלמד 

 שיעורים פרטיים
במתמטיקה 

  ומדעים
 בכל הרמות 

 .ולכל הגילאים

 עמית

453-1313223  

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-0066044 
40-5000504 

 מסגרית אריק
 סורגים  שערים  מעקות  
 שערים חשמליים וסככות רכב 
   ריהוט מתכת  פרגולות 

  הגדר הלבנה 

 154-49.5814נייד , .2983513 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 .19-887.16מוקד נופית  

 490-6000400השוטר הקהילתי  
 490-6000409דני צנטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 
 ג“לנתב

נסיעות לכל חלקי 
 הארץ

052-5100292 

 
 חו ורו ורופו ווו

 תיקון ומכירה, מעבדת שרות
 מיקרוגל, סטריאו, וידאו, טלויזיות

 LCD -התקנת ותיקון מסכי פלזמה ו  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 0ככר בן גוריון 

  490-0009000: נייד,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מערכות לניהול  
 תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
 04-9535055 , 

  054-5313606נייד 
www.meydalle.info 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 


